•

Wij verhuren onder HISWA Algemene Voorwaarden: “Verhuur van pleziervaartuigen”

•

Legitimatie verplicht, minimum leeftijd 23 jaar

•

€ 250,- eigen risico bij eventuele beschadiging(en), deze dient na inspectie door de verhuurder te worden
betaald. Eventuele schade welke door of vanwege de huurder of diens medegebruikers is aangebracht, dient
voor vertrek aan verhuurder te worden gemeld. In geval van schade dient de waarborgsom geheel of
gedeeltelijk te worden betaald.

•

Bij schade varen aan derden dient u de tocht direct te stoppen en zich melden bij de eigenaar van de
beschadigde boot. Tevens dient u foto’s te maken van de schade en direct te melden bij de verhuurder.

•

Indien verhuurder niet de overeengekomen type boot kan leveren, doch een gelijkwaardig alternatief biedt, dan
dient de huurder dit te accepteren.

•

Alle boten zijn allrisk verzekerd. Het eigen risico bedraagt € 250,- per gebeurtenis

•

Bevestiging van uw reservering gebeurt d.m.v. het toezenden van de huurvoorwaarden en een aanbetalingsnota
ten bedrage van 50% van de totaal verschuldigde huurprijs. Zodra het verschuldigde bedrag is ontvangen
wordt de reservering definitief.

•

Bij gehele of gedeeltelijke annulering blijft de huurder een deel van de huurprijs verschuldigd, afhankelijk van
het tijdstip van annulering. Tot begin huurperiode 50%, tijdens huurperiode 100%.

•

De boot dient schoon en ongeschonden te worden ingeleverd voor 17.00 uur. Bij latere inlevering wordt
een gedeelte van de borg ingehouden. Voor elk half uur later € 35,00. Kosten schoonmaken door Lutz
Jachthaven en Watervilla’s € 35,00

•

Max.personen: Bull 50- 5 pers. / Bull 60– 6 pers.

•

Bij windkracht 5 of hoger mag niet gevaren worden.

•

U dient zich te houden aan de geldende regels van het vaarreglement

•

Bij afmeren zonder toezicht van huurder dient de boot met het bijgeleverde slot te worden vastgelegd en
sleutels uit het contact.

•

Er mogen geen andere boten worden gesleept.

•

Er mogen geen honden mee aan boord.

•

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel van huurder of diens medegebruikers.

Verhuurder:
Lutz Jachthaven en Watervilla’s
Sleatemar 1A
8561 BJ Balk
Ondergetekende reserveert hierbij een ……..........................................voor de periode van ……..…………....
Huurder gaat akkoord met bovenstaande huurvoorwaarden.
Naam:........................................................................................................................................
Adres:........................................................................................................................................
Postcode:...................................................................................................................................
Woonplaats:..............................................................................................................................
Telefoonnr:...............................................................................................................................
Plaats: ……………....... Datum …………………...... Handtekening ………………………..…….

